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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang sungguh luas. Titik 

perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Pendidikan jasmani berkaitan 

dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya dan 

hubungan dari perkembangan tubuh-fisik dengan pikiran dan jiwanya. 

Fokusnya pada pengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah pertumbuhan 

dan perkembangan aspek lain dari manusia itulah yang menjadikannya unik. 

Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti pendidikan jasmani yang 

berkepentingan dengan perkembangan total manusia, (Anonim, 2007:1). 

Menurut BSNP (2006: 72), dijelaskan bahwa pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan 

untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, 

keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas 

emosional, tindakan moral, pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Sekolah Dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang salah 

satunya mengajarkan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan 

kesehatan. Berdasarkan salah satu tujuan di atas yaitu keterampilan gerak, 

maka di dalam pembelajaran dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan 

jasmani yang memadai agar dalam suatu program pengajaran berjalan sesuai 

dengan kurikulum. 



 

2 
 

Dalam dunia pendidikan tidak dapat terlepaskan dengan keadaan sarana 

dan prasarana. Keberadaanya sangat penting di dalam menunjang proses 

pembelajaran di sekolah. Bagi sekolah yang memiliki fasilitas pendidikan 

jasmani yang memadai akan menambah motivasi guru maupun siswa, karena 

bisa menunjang kelancaran pembelajaran pendidikan jasmani. Namun 

sebaliknya, jika sekolah-sekolah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan 

jasmani yang layak dan memadai bahkan sering kali harus mencari lahan 

kosong atau berdesak-desakan dengan beberapa sekolah lain untuk bisa 

menggunakan lahan yang ada. Belum lagi sarana yang mereka miliki juga 

sangat terbatas. Sehingga pelaksanaan pendidikan jasmani dari hari ke hari 

hanya begitu-begitu saja dan seringkali membosankan para siswa sendiri. 

Salah satu kendala kurang lancarnya pembelajaran pendidikan jasmani di 

sekolah-sekolah, adalah kurang memadainya sarana yang dimiliki oleh 

sekolah-sekolah tersebut. Disamping itu ketergantungan para guru penjas pada 

sarana yang standar serta pendekatan pembelajaran pada penyajian teknik-

teknik dasar juga standar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Kedua hal 

tersebut menyebabkan pola pembelajaran yang kurang variatif dan cenderung 

membosankan siswa peserta didik. 

Atletik merupakan aktifitas jasmani yang terdiri dari gerakan- gerakan 

dasar yang dinamis dan harmonis, yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Bila 

dilihat dari arti atau istilah ”atletik” berasal dari bahasa Yunani Athlon atau 

Athlum  yang berarti ”lomba atau perlombaan/ pertandingan”. Amerika dan 

sebagian di Eropa dan Asia sering memakai istilah/kata atletik dengan Track 
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and Field dan negara Jerman memakai kata Leicht Athletik dan negara Belanda 

memakai istilah/kata Athletiek. Atletik juga merupakan sarana untuk 

pendidikan jasmani dalam upaya meningkatkan kemampuan biomorik, 

misalnya kekuatan, dayatahan, kecepatan, kelenturan, koordinasi, dan 

sebagainya. Selain itu juga sebagai sarana untuk penelitian bagi para ilmuwan, 

(Eddy Purnomo, 2011: 1). 

Menurut Eddy Purnomo (2011: 159), atletik cabang lempar cakram adalah 

salah satu nomor lomba dalam atletik yang menggunakan sebuah benda kayu 

yang berbentuk piring bersabuk besi, atau bahan lain yang bundar pipih yang 

dilemparkan. Dalam pembelajaran lempar cakram di Sekolah Dasar, seorang 

guru dapat menggunakan, memanfaatkan, mengembangkan atau bahkan 

memodifikasi sarana yang akan digunakan. Dalam situasi dan kondisi Sekolah 

Dasar dewasa ini, dimana ruang gerak para siswa untuk beraktivitas fisik 

semakin berkurang, apalagi untuk melakukan kegiatan olahraga kecabangan 

dengan pendekatan konvensional kiranya pemberian gerak dasar maupun gerak 

dasar dominan harus banyak dilakukan, seperti jalan, lari, lompat dan lempar. 

Dengan upaya tersebut diharapkan siswa peserta didik akan memiliki 

pengalaman gerak yang banyak serta beragam, sehingga ia pun akan menjadi 

anak yang kaya gerak dan bisa membina serta menumbuhkan konsep-konsep 

gerak yang variatif. Pengembangan sarana pendidikan jasmani artinya 

melengkapi yang sudah ada dengan cara mengadakan, memperbanyak dan 

membuat alat-alat yang sederhana atau memodifikasi. Tujuannya adalah untuk 
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memberdayakan anak, agar bisa lebih banyak bergerak dalam situasi yang 

menarik dan gembira tanpa kehilangan esensi pendidikan jasmani itu sendiri. 

Anak didik perlu dibekali dengan berbagai gerak dasar umum maupun 

gerak dasar dominan dari setiap kecabangan olahraga, maka alat apapun bisa 

dimanfaatkan agar siswa tetap memperoleh kepuasan dalam mengikuti 

pelajaran pendidikan jasmani, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam 

berpartisipasi, dan akhirnya siswa diharapkan dapat melakukan pola gerak 

secara benar. 

Sarana prasarana merupakan salah satu bagian yang strategis dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, lengkap dan tidak 

lengkapnya sarana prasarana pembelajaran turut mempengaruhi maksimal dan 

tidak maksimalnya ketercapaian tujuan pembelajaran. Sarana yang lengkap 

bisa memudahkan guru untuk mengejar target-target tertentu yang menjadi 

tujuan pembelajaranya. Begitu sebaliknya, sarana dan prasarana yang tidak 

lengkap akan menyulitkan bagi guru dalam mencapai target-target tujuan 

pembelajaranya. 

Ini pula yang terjadi pada pembelajaran Lempar Cakram di SD Negeri 

Nglengking, Kondisi nyata di sekolah, media Cakram hanya tersedia 2 buah, 1 

untuk putri dan 1 untuk putra. Sementara rata-rata siswa di SD Negeri 

Nglengking tiap kelas berjumlah 10 – 17 orang, jadi komparasi antara jumlah 

Cakram dan jumlah siswa adalah 1 : 17 putra/putri. Dari gambaran tersebut 

dapat dipahami bahwa proses pembelajaran Lempar Cakram menjadi tidak 

efektif, dan akibatnya  target kurikulum menjadi rendah. Situasi dan kondisi ini 
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sudah berjalan cukup lama dan sekolah sampai detik ini belum bisa memenuhi 

sarana cakram tersebut sampai batas yang cukup memadai atau kondisi ideal, 

misalnya dengan perbandingan 1 : 2 ( 1 cakram untuk 2 orang ). 

Sekolah mempunyai kebutuhan yang sangat banyak dan hampir semuanya 

mempunyai tingkat urgensitas yang tinggi untuk dipenuhi oleh sekolah. 

Sehingga menuntut sekolah untuk menyediakan cakram sesuai dengan kondisi 

ideal, merupakan suatu yang tidak realistis dan lebih jauhnya bisa 

menimbulkan gejolak dan iklim yang tidak kondusif di sekolah. 

Oleh karena itu perlu sebuah pemecahan masalah yang sederhana dan bisa 

dilakukan oleh guru. Melihat permasalahan di atas, maka satu pemikiran yang 

muncul adalah bahwa perlu adanya sebuah media alternatif modifikatif untuk 

mengganti cakram yang memang cukup mahal. Media alternatif modifikatif 

tersebut harus bersifat bisa mewakili karakteristik cakram, murah, banyak 

tersedia atau mudah di dapat. Dari beberapa kriteria media alternatif untuk 

mengganti cakram tersebut nampaknya piring plastik bisa dijadikan media 

alternatif modifikatif untuk mengganti cakram. Dari segi bentuk, jelas ada 

kemiripan dengan bentuk cakram, dari segi ketersediaan dan harga, maka 

piring plastik sangat mudah sekali di dapat di pasar-pasar tradisional dengan 

harga sangat murah.  

Dari permasalahan tersebut di atas maka penulis menentukan judul 

Penelitian Tindakan Kelas ini “Upaya Meningkatkan Efektivitas Belajar 

Lempar Cakram dengan Media Modifikasi Piring Plastik, Kelas V SD Negeri 

Nglengking Minggir Sleman”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Lengkap dan tidak lengkapnya sarana prasarana pembelajaran turut 

mempengaruhi maksimal dan tidak maksimalnya ketercapaian tujuan 

pembelajaran pendidikan jasmani. Hal itu dikarenakan di dalam suatu proses  

pembelajaran dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang 

memadai, agar dalam suatu program pengajaran berjalan sesuai dengan 

kurikulum. 

2. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani khususnya dalam atletik 

lempar cakram tidak maksimal dan kurang efisien dari segi waktu karena 

keterbatasan alat. Usaha guru selama ini dalam penyampaian pembelajaran 

lempar cakram, hanya memaksimalkan penggunaan media cakram yang ada 

disekolah, walau dengan jumlah terbatas. Dalam hal ini penggunaan piring 

plastik bisa dijadikan media alternatif modifikasi untuk mengganti cakram, 

karena ketersedian piring plastik jauh lebih murah dibanding cakram yang 

sebenarnya sehingga untuk pemenuhan media cakram akan bisa terpenuhi. 

3. Salah satu kendala kurang lancarnya pembelajaran pendidikan jasmani di 

sekolah-sekolah, adalah kurang memadainya sarana yang dimiliki oleh 

sekolah-sekolah tersebut. Karena keberadaan sarana sangat penting di dalam 

menunjang kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Bagi sekolah yang 

memiliki fasilitas pendidikan jasmani yang memadai akan menambah 

motivasi guru maupun siswa, karena bisa menunjang kelancaran 
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pembelajaran pendidikan jasmani. Namun sebaliknya, jika sekolah-sekolah 

yang tidak memiliki fasilitas pendidikan jasmani yang layak dan memadai 

atau sarana pembelajarannya kurang, sering proses pembelajaran menjadi 

kurang maksimal.  

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini akan membahas tentang penerapan modifikasi media 

piring plastik dalam upaya meningkatkan efektivitas belajar lempar cakram 

siswa kelas V SD Negeri Nglengking Minggir Sleman. 

D. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan penelitian yang 

diajukan adalah : Apakah media modifikasi piring plastik bisa meningkatkan 

efektivitas belajar lempar cakram di kelas V SD Negeri Nglengking Minggir 

Sleman ?  

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum. 

Tujuan umum dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk 

mengetahui sejauhmana media modifikasi piring plastik bisa meningkatkan 

efektivitas belajar Lempar Cakram di kelas V SD Negeri Nglengking 

Minggir Sleman. 

2. Tujuan Khusus. 

Sementara tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui sejauhmana aktivitas siswa dalam belajar Lempar 

Cakram. 



 

8 
 

b. Untuk mengetahui sejauhmana aktivitas guru dalam mengajar Lempar 

Cakram. 

c. Untuk mengetahui sejauhmana respon siswa terhadap pembelajaran 

Lempar Cakram dengan media piring plastik. 

d. Untuk mengetahui sejauhmana hasil belajar Lempar Cakram yang 

dilakukan siswa dengan media modifikasi piring plastik.  

F. Kegunaan ( Manfaat ) Penelitian 

1. Bagi siswa. 

Siswa lebih semangat dalam proses pembelajaran Lempar Cakram. 

2. Bagi guru. 

Selain menambah pengalaman dalam penggunaan media belajar yang di 

modifikasi juga membuat pengajaran Lempar Cakram menjadi lebih efektif. 

3. Bagi Guru Penjas Orkes. 

Bisa mencoba media modifikasi piring plastik dalam pembelajaran 

Lempar Cakram apabila Cakram tidak tersedia dalam jumlah yang 

memadai, dan bisa menjadi inspirasi pengetahuan untuk menemukan media 

modifikasi yang lainya dalam cabang penjas lainnya. 

4. Bagi sekolah. 

Adanya peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran yang 

berakibat terhadap peningkatan kualitas siswa dan guru, sehingga pada 

akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan. 

 

 


